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 (טתשע"  כב בתמוז) 25.7.19הועד  ישיבת-סדר יום 

 משרדי הקיבוץ הדתי, נחלים                                : מקום ישיבה

 , יעל דומב, רותי, יוחנןיניב מזומן, הרב ניסים,  (7)         :   השתתפוחברי ועד ש

                                                     אודי, יוסי )ישיבה אחרונה ופרידה(                                                            

 , אחיקםשי )חופש(, שמריהו)חופש(  ( 3)                  : גיעוהחברי ועד שלא 

 רכזת מטה(, אסף )סמנכ"ל(, יוליה ) כ"ל(,נדני )מ               תתפו: שחברי מטה שה

 חות."בסעיפים הנוגעים לדו -)מנהל כספים( ודוד                                                      

 

 אים הבאים והוחלט בהם כמפורט להלן:שוהנבישיבה נדונו 

  תש"פמיועד + תקציב  למכינות  הפסד/הצגת דוח רווח .1

מתעניינים הגיע עמיחי ג. מנהל מכינת עכו  ראשי ומנהלי מכינות לחלק זה שהוזמנו גם) 

 .(חבר ועד כספים

והציג דוח דודו גורי, מנהל הכספים הציג תקציב תש"פ אל מול דוח ביצוע תשע"ט  .1.1

הדוח יוצג שוב לכל משתתפי יום ). לחברי הועד המנהל וחברי וועדת כספיםווח/הפסד ר

 .(העיון בתל חי בספטמבר בסיומו של היום

 200%למעלה מלרובן )המסקנות הן, שלרוב המכינות רווחים גבוהים מהפרוייקטים  .1.2

. מכינות בודדות שאינן משתתפות בפרוייקטים או (ביחס למסים ששילמו רווח

 מילוי הטפסים אינו ברווח.מתרשלות ב

תאמת פרוייקטים הלת ככל הניתן שיש להמשיך ולעשו ךהתקבלה הערת יוסי ברו .1.3

 ב אתיצים רבים באופן פרטני כדי להרחמע מאובצד המטה להמשיך להשקי למכינות

 משתתפות בכלל הפרוייקטים ואת הרווחים שלהן.ה כמות המכינות

 הועד אישר את תקציב תשפ. .1.4

 

 .ת תשע"טשנדוח סיכום    .2

העשייה בתחומים השונים. בסך הכל הועד מברך על הדברים  ירהוצגו בתקציר עיק .2.1

 שהוצגו.
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 :הועדהערות 

לעבוד עם המנכ"ל הממשלה יש לשתף הועד בחשיבה, ועל מ משרדיעבודה אל מול ב .2.2

 .כצוות פעילהיו"רים 

לא יסתייע  ת החדשות, ואםלישיבה מקדימה על התקנו לאיריתלפנות בקש ת"ל מהמנכ .2.3

 .ר בועדת החינוך של הכנסתזעיש להי

כיצד ניתן לתגמל איש צוות ייעודי שיוביל במכינה את יעל דומב ביקש לבחון אם ו .2.4

  באמצעות משוב עומק למכינות. משב את פעילות המועצה, וכן לתוכנית השיבולים

לתכנית  סי. יש להכנ2017כרגע לא מתוכנן מחקר נוסף , משוב כזה נערך לאחרונה ב)

  עבודה מחקרית(.

 

מייחלים ווים קמה בועד וכולנו נערכה שיח תפקידו ויעדיוהציג את הגדרת שאול שמוליק  .3

  .ומאחלים הרבה הצלחה בתפקיד החשוב והמורכב הזה

 

הועד  .(פרץ , רעישלו ניצנית, איתן ועמדים:)מבהצבעה חשאית  ת נציג נוסף לתורניותריבח .4

 בסיום היום בתל חי. אסיפה ה וההצבעה לריהחליט להחזיר את הבח

 

 פרידהום י, תפיקידיםרוערעיוסי ברוך:    .5

  מהערעור יוסי חוזר בולאחר הסבר הקריטריונים  -קול קורא מגדר  .5.1

ה מלגת פעילות יה ותהדיובמ .סי התקבלוערעור של יה -קול קורא סמינרי מדריכים  .5.2

ים האזוריים שיעמדו בכללים רנבארצי, יחול גם על הסמיהמשתתפים  דריכיםלמ

 ט."שנקבעו לתשע

 ישר כח! -.הליווי למועצת מכינאים בשנת תש"פהסכים להמשיך יוסי  .5.3

 תודה! -רת על כל צעד ושעלכינ תהקדנציה כפולה שתרומתו בהן הינפרדנו מיוסי לאחר  .5.4

 

כי היא מסדירה את ודיעה המכינות. האחת מהן  2בעיה רק עם  בנושא תשלומי דמי חבר: .6

בני תה של רו( ייערך בירור באחריות אסף. חבשובו אחיםה לאלתר, עם מכינה נוספת )בוח

 .הוקפאה ותופסק בהמשך ציון
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 להתעבמהלך תש"פ  התקבלה.כמות ישיבות הועד המנהל ביחס להצעתו של יצחק ניסים  .7

 אריכים.תעדכן ת יוליה ישיבות במהלך השנה 9ל בחזרה   כמות הישיבות השנתית

 

שיש  יש הסכמה עקרונית :בוש עמדה ודרכי פעולה בנושא הקמת מכינות חדשות ודחשיםגי .8

ובאו לדיון מקיף יעניין דרכי הפעולה בעניין זה. הנושא וגם  והפעולהרך לקדם את השיח צו

 ת.ובאחת מישיבות הועד הקרוב

 

הצלחה ב .)גליל עליון(עודד שטיין  י"ע אושר ריכוז הקורס -ארציכים כלליות קורס מדרי .9

 !!!עודד

 

 -עדכון סמינרים .10

 חבר'ה רצינים ורציניות. בית 14לבית המדרש של המכינות נרשמה נבחרת של  .10.1

 ליומיים עם גש אחד מפגשים של יום ועוד מפ 2 .פעמים 4המדרש ייפגש              

 !הצלחהתודה וב, .לינה            

 ."פ מתנאליניב תיאר את בית המדרש בשת .10.2

 

 ., שבסופו אסיפההבט בספטמבר בתל חישאושר קיום יום העיון עם מ .11

 

 קתו לסיוע בקשרי ממשל  תקינה וייעוץ תקשורתי.סעה השרוא ,בדיהומוטי ע פגש עםמאחר ל .12

 

 עדכונים: 

 .כח אדם .13

  :מועצהב .13.1

 .)לבקשתו של יוס( סיום עבודתו של יוס ומסיבת פרידה בנס הריםא.             

 תנאי העבודה.העברת התחום לטיפול אסף  האושרב.             

  :בארצנו .13.2

     .חופשת לידה, יערה צפויה לצאת  31.8.19מסיים עבודתו ב ן רמשוסטרן א.              

  ם במשרותידקליטה של כחמישה עובל, "קקמכרז זכייה בת הובצפויה בעקב.               

 .וניםקפים שיבה                   
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יוליה ודני לוודא הבערת הסתייגויות יוחנן. על התקבלה הערת  :משה"ח -ועדת אהרונישקי.  .14

 למשרד החינוך. יח אהרונישיק"לדו

 

בקרוב, את  קול קורא ייצא. רשוא ללישראעתודות א שורד ראה"מ בנשמפ עם "השת .15

 .הפרוייקט ירכז מתן )אדרת(

 

מועצת יניב מזומן ייצג  .תיועצת המכינות במועצת החינוך הארצרה השתתפות משוא .16

 המכינות והמכינות במועצת החינוך.

 

 .המשותף וסרת הגיגבמס םידם עתידק י עםפ עקרונר שת"שאו .17

  

18. JNF UK  מכינות הועד אישר את הרעיון שלפיו ה -פעולת מכינות בשעת חירוםופרוייקט

בעת אירועי חירום הדורשים סיוע וטנומיות א להיותתוכלנה בעזרת הכנה וציודי ייעודי 

 ור בעוד כחודש.שילתכנית עבודה מסודרת ואון ויבוא אסף יעבד עם הצוות את הרעי אזרחי.

  

 רשמה: יוליה                                                                                                                          

 

 

 


